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Câu 81: Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ 

A. mọi lĩnh vực xã hội. B. các giá trị nghệ thuật. 

C. các giá trị đạo đức. D. mọi quyền lợi công dân. 

Câu 82: Sự kiện giáo sứ Thái Hà ở Hà Nội treo ảnh Đức Mẹ, thiên chúa ở hàng rào, lề đường, cành cây là 

biểu hiện của : 

A. Hoạt động mê tín. B. Hoạt động tín ngưỡng. 

C. Hoạt động tôn giáo. D. Lợi dụng tôn giáo. 

Câu 83: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà P  tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông S  

đã đánh bà P  bị ngất xiu .Thấy vậy, chủ tọa là ông C đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, y tá đồng 

thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà P đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh B đã 

từ chối đề nghị của ông C , buộc ông  phải gọi xe cứu thương đưa bà P đến bệnh viện. Những ai sau đây đã 

sử dụng pháp luật? 

A. Bà P và ông C. B. C. Ông S, ông C và bà P. 

C. Ông S và anh B. D. Anh B, bà P và ông C. 

Câu 84: Hành vi tự ý bóc, mở, tiêu hủy thư, điện tín của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm có thể 

phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Chỉ bị xử phạt dân sự, không bị xử phạt hình sự. 

B. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

C. Xử phạt dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

D. Chỉ bị xử phạt hành chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Câu 85: Bạn Q đưa ra thắc mắc với thầy Đ về chương trình giáo dục có đáp ứng được với đòi hỏi của cách 

mạng công nghệ 4.0 trong buổi ngoại khóa của trường. Trong trường hợp này, bạn Q đã thực hiện quyền 

tự do cơ bản nào dưới đây của công dân? 

A. Tự do ngôn luận. B. Độc lập phán quyết. 

C. Áp đặt quan điểm cá nhân. D. Tự do thông tin. 

Câu 86: Anh M và anh K hướng dẫn cho anh N và anh V sử dụng thiết bị đọc trộm thông tin ở thẻ ATM và 

làm thẻ giả để lấy trộm tiền của nhiều người. Một hôm, khi anh N và anh V đang rút tiền thì bị công an bắt 

quả tang. Anh N chạy thoát còn anh V bị đưa về trụ sở công an. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

hình sự? 

A. Anh K, anh N. B. Anh M, anh K, anh V, anh N. 

C. Anh M, anh K, anh V. D. Anh N, anh V. 

Câu 87: A đạt giải nhất cuộc thi INTEL ISEF (khoa học kĩ thuật) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nên 

được một số trường đại học chọn tuyển thẳng. A đã được thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền học tập B. Được phát triển. 

C. Đăng kí bản quyền. D. Chuyển giao công nghệ. 

Câu 88: Đặc trưng nào dưới đây làm nên giá trị công bằng bình đẳng của pháp luật ? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

Câu 89: Ông B là giám đốc, chị S  là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát 

hiện ông B cùng chị S  vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cùa ngân sách nhà nước 5 tỉ đông, anh A 
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đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B 

biết anh là người tố cáo. Vi vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A 

đã ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kì 

luật? 

A. Ông B, chị S và anh A. B. Ông B, chị S và ông D. 

C. Ông B và ông D. D.  Ông B và chị S. 

Câu 90: Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là 

A. kết cấu hạ tầng. B. cơ cấu kinh tế. 

C. đội ngũ nhân công. D. kiến trúc thượng tầng. 

Câu 91: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước? 

A. Tăng cường quốc phòng và an ninh. B. Tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 

C. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. D. Tạo tiền đề phát triển văn hóa. 

Câu 92: Trường hợp nào dưới đây thể hiện công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào? 

A. Anh T học đại học tại chức. B. Anh N vì học giỏi nên được học bổng 

C. Anh Q làm hồ sơ xét tuyển đại học. D. Anh S theo học ngành chế tạo máy. 

Câu 93: Việc công dân được tự do lựa chọn những loại hình trường lớp khác nhau, thể hiện nội dung nào 

trong quyền học tập của công dân? 

A. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. B. Quyền tự do lựa chọn ngành nghề. 

C. Quyền được học thường xuyên, suốt đời. D. Quyền được học không hạn chế. 

Câu 94: Việc lồng ghép  giảng dạy pháp luật với các chủ đề  liên quan đến:  bạo lực học đường,  ma túy, 

HIV/AIDS...  trong chương trình giáo dục công dân cấp trung học phổ thông là thực hiện nội dung cơ bản 

của pháp luật về 

A. chăm sóc sức khỏe cộng đồng. B. ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. 

C. vấn đề an sinh xã hội. D. phòng chống tệ nạn xã hội. 

Câu 95: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ; “ Trước , chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị , rồi 

đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế , nên nước ta không có hiến pháp . Nhân dân ta không 

được hưởng quyền tự do dân chủ . Chúng ta phải có một bản Hiến pháp dân chủ “. Từ đó đến nay các bản 

Hiến pháp ra đời . Đó là những bản Hiến pháp nào dưới đây ? 

A. Hiến pháp 1945, 1959,1980, 1992, 2013.  B. Hiến pháp 1946, 1959, 1980,1989,2012. 

C. Hiến pháp 1946, 1958, 1980,1992,2013.  D. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1992, 2013. 

Câu 96: X, M, K và P cùng học lớp 12, nhưng gia đình của X và M nghèo nên hai bạn quyết định đi làm 

công nhân sau khi thi tốt nghiệp. Hai bạn K và P làm hồ sơ thi vào hai trường đại học có khả năng lấy điểm 

chuẩn khác nhau. K học giỏi và đều các môn nên chọn thi vào trường lấy điểm cao. P chọn thi vào trường 

lấy điểm chuẩn thấp để phù hợp sức học của mình. Kết quả K và P đều trúng tuyển vào trường mình chọn. 

Những ai dưới đây đã thực hiện quyền học không hạn chế? 

A. K và P. B. X và M. C. K, P và M. D. X, M và P 

Câu 97: Do mâu thuẫn trên Facebook nên A và M hẹn gặp C và H để hòa giải. Biết chuyện này, anh trai 

của A đã rủ N chặn đường gây gổ với H và C. Do bị đuổi đánh nên C đã dùng dao đâm N bị thương nặng. 

Những ai dưới đây không phải chịu trách nhiệm hình sự? 

A. Anh trai A, M, N, H, A. B. Anh trai A, C, M, A. 

C. Anh trai A, N, M, C, H. D. Anh trai A, C, H, N. 

Câu 98: Công ti G quyết định sa thải và yêu cầu anh T phải nộp bồi thường vì anh T tự ý nghỉ việc không 

có lí do khi chưa hết hạn hợp đồng. Quyết định của công ti G không vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh 

vực nào dưới đây? 

A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 

C. Bình đẳng trong việc tổ chức lao động.  D. Bình đẳng trong tìm kiếm việc làm. 

Câu 99: Vì nghi ngờ em Q lấy trộm mỹ phẩm ở của hàng của mình nên chị C đã nhờ anh L bắt nhốt em Q 

suốt 5 giờ đồng hồ và dán tờ giấy có nội dung: “Tôi là kẻ ăn trộm” lên người em Q để chụp ảnh làm bằng 

chứng. Cô T là nhân viên đã mượn điện thoại của anh A để quay clip và đăng lên Facebook. Những ai dưới 

đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm của công dân? 

A. Chị C, cô T, anh A. B. Cô T, anh A, em Q. 

C. Anh A, em Q. D. Anh L, chị C, cô T. 

https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2021-mon-gdcd-lan-3-que-vo-1-h1993
https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt/mon-gdcd-c12203


Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD lần 3 trường Quế Võ 1 

đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn GDCD 

Câu 100: Nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động? 

A. Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc. 

B. Có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau. 

C. Ưu tiên lao động nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ. 

D. Làm mọi công việc không phân biệt điều kiện làm việc. 

Câu 101: Theo C Mác, chúng ta có thể dựa vào đâu để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau trong lịch 

sử ? 

A. Tư liệu lao động. B. Đối tượng lao động. 

C. Sức lao động. D. Công cụ lao động. 

Câu 102: Ngày dân số thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của 

toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Vậy ngày dân số thế giới là 

A. 11/9 . B. 11/7. C. 11/6/ . D. 11/8. 

Câu 103: Bình đẳng về cơ hội việc làm, tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã 

hội và các điều kiện lao động khác là một nội dung thuộc quyền bình đẳng 

A. trong thực hiện quyền lao động. 

B. giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

C. giữa lao động nam và lao động nữ. 

D. trong tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm. 

Câu 104: Quyền nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kĩ thuật được quy 

định trong Hiến pháp, căn cứ vào đó công dân thực hiện quyền sáng tạo cho phù hợp với khả năng và điều 

kiện của mình là thể hiện vai trò nào sau đây của pháp luật? 

A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội. 

B. Là phương tiện để nhà nước quản lí công dân. 

C. Là phương tiện để công dân thực hiện quyền hợp pháp. 

D. Là phương tiện để công dân bảo vệ lợi ích hợp pháp. 

Câu 105: Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông A, cán bộ địa chính xã vì tư lợi nên đã đo lấn chiếm sang 

nhà ông N 10m đất. Gia đình ông N đã gửi đơn lên Chủ tịch UBND xã nhưng không được giải quyết thỏa 

đáng. Gia đình ông N nên chọn cách nào dưới đây để tiếp tục bảo vệ quyền của mình theo quy định pháp 

luật? 

A. Kiện ra tòa Hành chính theo Luật tố tụng hành chính. 

B. Khởi kiện vụ án theo Luật tố tụng hình sự. 

C. Khởi kiện vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân. 

D. Đề nghị truy cứu trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện. 

Câu 106: Vì muốn anh L được vào diện quy hoạch cán bộ xã, nên vợ anh L là chị X đã gợi ý để anh T bỏ 

phiếu cho chồng mình nhưng anh T đã từ chối. Chị X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

A. Bình đẳng. B. Ủy quyền. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 107: Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thể hiện thông qua quyền của công dân tham 

gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia thảo luận, góp ý về các vấn đề 

chung của cả nước không phân biệt giữa các 

A. dân tộc. B. giai cấp. C. tôn giáo. D. thành phần. 

Câu 108: Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, xã L triển khai công tác trợ cấp tiền cho người nghèo ăn tết 

theo quy định của cấp trên. Sẵn có mâu thuẫn cá nhân, ông Q đã vận động bà T, anh S thuộc diện không 

được trợ cấp đi phát tờ rơi để nói xấu chủ tịch xã L với nội dung chi tiền không đúng đối tượng. Sau đó, 

ông Q tự ý lấy điện thoại của con gái để đăng nội dung này lên mạng xã hội. Hành vi của những ai dưới 

đây cần bị tố cáo? 

A. Chủ tịch xã L và bố con ông Q. B. Bố con ông Q, bà T và anh S. 

C. Ông Q, bà T và anh S. D. Chủ tịch xã L, anh S và bà T. 

Câu 109:  Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi đạo 

nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ 

đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những 

ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông M và ông B. B.  Ông M, anh D và ông B. 

C. Ông M và anh D. D.  Anh D và ông B. 
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Câu 110: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với 

cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức 

A. sử dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 111: Bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật được 

hiểu là mọi công dân đều bình đẳng về 

A. quyền và nghĩa vụ. B. quyền hạn pháp luật. 

C. trách nhiệm công dân. D. nhu cầu và lợi ích. 

Câu 112: Việc nhà nước dành nguồn đầu tư tài chính để mở rộng hệ thống trường, lớp ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc miền núi là thực hiện nội dung nào về bình đẳng giữa các dân tộc? 

A. Bình đẳng về phát triển nền văn hóa. B. Bình đẳng về hưởng thụ nền văn hóa. 

C. Bình đẳng cơ hội tiếp cận thông tin. D. Bình đẳng về hưởng thụ nền giáo dục 

Câu 113: Cả ba doanh nghiệp M, N và Q cùng sản xuất một loại hàng hóa có chất lượng như nhau nhưng 

thời gian lao động cá biệt khác nhau: Doanh nghiệp M là 6 giờ, doanh nghiệp N là 5,5 giờ, doanh nghiệp 

Q là 6,5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra mặt hàng này là 6 giờ. Doanh nghiệp nào dưới 

đây đã thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị? 

A. Cả 3 doanh nghiệp M, N, Q. B. Doanh nghiệp M. 

C. Doanh nghiệp N. D. Doanh nghiệp N, M. 

Câu 114: Thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay được xác định dựa trên căn cứ nào dưới đây? 

A. Vai trò của thành phần kinh tế. B. Tác dụng của thành phần kinh tế. 

C. Hình thức sở hữu. D. Chức năng cơ bản. 

Câu 115: Chị H là giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học X. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin 

nghỉ việc một thời gian. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lý do 

đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu 

nại đến 

A. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. B. Trưởng phòng giáo dục huyện. 

C. Hiệu trưởng trường Tiểu học X. D. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã. 

Câu 116: Nghi ngờ chị S lấy trộm máy tính cùa mình nên anh C cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị S 

bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh C về trụ sở 

công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ 

đói đến ngất xìu tại trụ sờ công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả  anh. Những ai sau đây không vi 

phạm pháp luật hình sự? 

A. Ông V và ông Q.    B. Chị S và ông V. 

C. Chị S, ông V và ông Q.    D. Anh C , anh A và ông Q. 

Câu 117: Ông A cho ông B vay 100 triệu đồng để kinh doanh và giao hẹn sau 2 năm sẽ trả. Vì kinh doanh 

thua lỗ nên ông B chưa trả hết nợ. Ông A đã thuê anh C và anh D đến đập phá đồ đạc và lấy xe máy của 

ông B để trừ nợ. Ông H là hàng xóm sang can ngăn thì bị anh C đánh trọng thương vùng đầu. Những ai 

dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? 

A. Ông A, ông B, anh D. B. Ông B, anh D, ông H. 

C. Ông A, ông B, anh C, anh D. D. Ông A, anh C, anh D. 

Câu 118: Mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau  là thể  hiện  nguyên tắc bầu cử nào dưới 

đây? 

A. Tập trung. B. Phổ thông. C. Bình đẳng. D. Tự quyết. 

Câu 119: Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình hay còn gọi là luật phòng, chống bạo hành có hiệu lực 

thi hành từ ngày 

A. 1/6/2008. B. 1/7/2008. C. 1/9/2008. D. 1/8/2008. 

Câu 120: Bạn X viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng phục 

vụ của các bệnh viện. Trong trường hợp này, bạn X đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. B. Tự do ngôn luận. 

C. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước. D. Tự do báo chí. 
 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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